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SPRAWOZDANIE Z TARGÓW PRACY – Wiosna 2010

Do uczestnictwa w Targach Pracy zorganizowanych 19 maja 2010 roku w Hali Sportowo Widowiskowej „Gdynia”, przy ul. Kazimierza Górskiego 8, zaproszonych zostało ponad 600
przedsiębiorców, jak również przedstawicieli urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz instytucji
powiązanych z obszarem rynku pracy.
Ostatecznie w Targach Pracy uczestniczyli przedstawiciele 135 firm (m.in. 17 agencji zatrudnienia
oferujących pracę w kraju i za granicą) z ponad 2.500 tysiącami wolnych miejsc pracy, zarówno w
kraju, jak i za granicą oraz ofertami pracy pozostającymi w aktualnej dyspozycji Urzędów Pracy z:
Gdyni, Gdańska, Kartuz, Tczewa, Pucka oraz Wejherowa.

Tegoroczna edycja Targów Pracy była wyjątkowa ze względu na jej międzynarodowy charakter i
poszerzone grono organizatorów: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku, a także partnerów: Fundację Gospodarczą, Urząd Miasta Gdyni oraz Doradztwo
Gospodarcze DGA S.A.
Do udziału w Targach zaproszono bowiem pracodawców z innych Państw Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również doradców EURES (Europejskich Służb
Zatrudnienia) z całej Europy. Odwiedzający mogli osobiście zadać pytania doradcom EURES z ośmiu
różnych krajów: Norwegii, Szwecji, Irlandii, Hiszpanii, Austrii, Włoch, Litwy i Bułgarii.
W programie Targów znalazły się oprócz ofert pracy w kraju i za granicą m.in.: porady doradców
zawodowych oraz doradców EURES, informacje jak bezpiecznie szukać pracy za granicą, informacje jak
założyć własną działalność gospodarczą, informacje jak korzystać z usług agencji zatrudnienia,
informacje nt. zabezpieczeń społecznych w kraju i za granicą, informacje o warunkach życia i pracy w
krajach UE/EOG, zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV prowadzone przez specjalistów z
firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pracodawcy oferowali zatrudnienie w branżach:
- handlowej (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, zastępca kierownika
sklepu, doradca klienta, handlowiec, magazynier),- usługowej (pracownik ochrony osób i mienia,
fryzjer, krawiec, szwaczka, księgowa, doradca finansowy, opiekunka do osób starszych, osoba do
sprzątania, telemarketer, pracownik ds. obsługi klienta, florysta )
- gastronomicznej (barman, kelner, rzeźnik, kucharz),
- budowlanej (pracownik ogólnobudowlany, zbrojarz, dociepleniowiec, stolarz, malarz-piaskarz),
- technicznej (inżynier elektryk, programista, operator CNC, informatyk, logistyk, kierowca kat. C,
operator wózków widłowych, spawacz, monter rurociągów, monter kadłubów okrętowych,
funkcjonariusz straży miejskiej, automatyk, elektryk, elektryk-serwisant).

Oferty pracy za granicą skierowane były zwykle do osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych i
doskonałej znajomości języka obcego takie jak: programista, operator systemów, pracownik obsługi
klienta, lakiernik meblowy, ślusarz, laminator, opiekunka do osób starszych.
W trakcie Targów prezentowano również oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
W tegorocznych wiosennych Targach Pracy poza wymienionymi już instytucjami prezentującymi
oferty pracy udział wzięli przedstawiciele:


Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA w Sopocie,



Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sopocie,



Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,



Fundacji Opieki i Edukacji Społecznej SAMARYTANIE w Gdyni,



Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,



Młodzieżowego Biura Pracy w Gdańsku i Gdyni,



Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,



Urzędu Skarbowego.

Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, kolejna edycja Targów Pracy potwierdziła, iż są
one imprezą potrzebną i oczekiwaną, zarówno przez pracodawców, jak i osoby poszukujące pracy.
Według opinii ankietowanych wystawców największym atutem Targów była sprawna organizacja
przedsięwzięcia na wysokim poziomie oraz profesjonalna obsługa organizatorów.
Dzięki dobrej koordynacji działań, sprawnej i miłej obsłudze również tegoroczna wiosenna edycja
Targów Pracy upłynęła w optymistycznej, sprzyjającej nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych,
atmosferze.
Cieszymy się, że ranga Targów Pracy jako imprezy ważnej i potrzebnej wzrasta z roku na rok i
inspiruje inne instytucje do podejmowania podobnych działań na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym
rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom Targów Pracy życzymy powodzenia w procesach rekrutacyjnych na
wybrane stanowiska pracy, a pracodawcom - wyboru jak najlepszej kadry!

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

